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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
12.1.1 สรุปรายงานของผูสอบบัญชี ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท
งวดบัญชีสิ้นสุด

ผูสอบบัญชี

31 ธันวาคม 2545
31 ธันวาคม 2546
31 ธันวาคม 2547
30 กันยายน 2548

นายอมรศักดิ์ พงศพศุตม
นายสมชาย คุรุจิตโกศล
นายสมชาย คุรุจิตโกศล
นายสมชาย คุรุจิตโกศล

เลขทะเบียนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต
5548
3277
3277
3277

สํานักงาน/ บริษัทผูสอบบัญชี
Tax Research Center
บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด

สําหรับงบการเงินงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545
ผูสอบบัญชีของบริษัทไดแสดงความเห็นตองบการเงินซึ่งแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และผลการ
ดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทวาถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปอยางไมมี
เงื่อนไข
สําหรับงบการเงินงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
ผูสอบบัญชีของบริษัทไดแสดงความเห็นตองบการเงินซึ่งแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และผลการ
ดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทวาถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แตให
ขอสังเกตเรื่องงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด ที่แสดงเปรียบเทียบวาเปน
การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นตองบการเงินอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 เมษายน 2546
สําหรับงบการเงินงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
ผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และไดใหความเห็นวางบการเงินของบริษัทแสดงฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อยางไมมี
เงื่อนไข แตใหขอสังเกตวา มิไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทยอยที่รวมอยูในงบการเงินรวมนี้ เนื่องจากงบการเงินของบริษัท
ดังกลาวตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข นอกจากนี้ เรื่องการตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2545 วา ผูส อบบัญชีไมส ามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหเปนที่พอใจในปริมาณของสินคาคงเหลือดังกลาว
เนื่องจากวันที่ตรวจนับเปนวันกอนที่ผูสอบบัญชีจะไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
สําหรับงบการเงินงวดปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548
ผูสอบบัญชีของบริษัทไดสอบทานงบการเงินของบริษัท ซึ่งแสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด ถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และไดเพิ่มเติมวา มิไดสอบทานงบ
การเงินของบริษัทยอย ซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงิน
สดรวม สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547
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12.1.2.1 ตารางสรุปงบการเงินป 2545 ป 2546 ป 2547 และวันที่ 30 กันยายน 2548
(1) ตารางสรุปงบการเงินเฉพาะบริษัทป 2545
งบดุล
รายการ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา – สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

พันบาท

รอยละ

171.90
20,510.34
17,580.48
755.14
39,017.87

0.21
25.49
21.85
0.94
48.49

767.50
39,845.85
829.64
41,442.99

0.95
49.53
1.03
51.51

80,460.86

100.00

รายการ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา – สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวที่ครบกําหนดชําระใน 1 ป
เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ใน 1 ป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้อื่น – กรรมการ
เงินกูยืมระยะยาว
เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถอื หุน
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

พันบาท

รอยละ

4,899.22
22,946.54
2,923.56
245.92
8,388.66
39,403.90

6.09
28.52
3.63
0.31
10.43
48.98

2,000.00
11,015.70
655.77
13,671.47
53,075.37

2.48
13.68
0.82
16.98
65.96

20,500.00
6,885.49
27,385.49
80,460.86

25.48
8.56
34.04
100.00

งบกําไรขาดทุน
รายการ

พันบาท

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม
รวมรายได
คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบคุ คล
กําไรสุทธิ
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รอยละ
94,462.93
730.48
399.21
95,592.62

98.82
0.76
0.42
100.00

73,326.19
10,266.21
83,592.40
12,000.22
1,348.31
3,020.59
7,631.32

76.71
10.74
87.45
12.55
1.41
3.16
7.98
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งบกระแสเงินสด
รายการ

จํานวนเงิน (พันบาท)

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:คาเสื่อมราคา
สวนแบงกําไรในบริษัทยอย
กําไร (ขาดทุน) กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น):ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):เจาหนี้การคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพือ่ ซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้อื่น – กรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจายเงินกูย มื ระยะยาว
เจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันตนป
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันปลายป
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7,631.34
1,974.89
(399.22)
9,207.01
(8,580.65)
(11,460.87)
481.60
10,118.48
5,998.61
5,764.18
(2,399.32)
(630.92)
(3,030.24)
1,240.05
(2,005.50)
(2,962.09)
901.69
(2,825.85)
(91.91)
263.81
171.90
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อัตราสวนทางการเงิน
รายการ
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ1
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้
วงจรเงินสด
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
อัตราสวนกําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราการจายเงินปนผล
1
หมายเหตุ: อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือคํานวณโดย ตนทุนขายหารดวยสินคาคงเหลือ
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(เทา)
(เทา)
(เทา)
(เทา)
(วัน)
(เทา)
(วัน)
(เทา)
(วัน)
(วัน)

0.99
0.52
0.19
5.44
66
6.19
58
4.10
88
37

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

22.38
12.70
48.03
7.98
32.43

(%)
(%)
(เทา)

10.91
24.26
1.37

(เทา)
(เทา)
(เทา)
(%)

1.94
5.94
0.78
N.A.
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(2) ตารางสรุปงบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทตัง้ แตป 2546 – 2547 และวันที่ 30 กันยายน 2548

งบดุล
งบการเงินรวม

รายการ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2546
(พันบาท)
รอยละ

2547
(พันบาท)
รอยละ

30 กันยายน 2548
(พันบาท)
รอยละ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การคา – สุทธิ
มูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะยาวทีค่ รบกําหนดชําระใน 1 ป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถอื หุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
กําไรสะสม
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

280.56
26,429.74
22,796.35
1,022.47
50,529.12

0.30
28.57
24.64
1.11
54.62

7,063.09
39,530.71
8,375.09
47,756.77
1,015.52
103,741.18

4.59
25.67
5.44
31.01
0.66
67.37

2,280.00
47,407.00
17,163.00
16,986.00
5,189.00
89,025.00

1.49
31.05
11.24
11.13
3.40
58.31

41,372.33 44.73
602.19
0.65
41,974.52 45.38
92,503.64 100.00

42,830.60
7,434.23
50,264.83
154,006.01

27.80
4.83
32.63
100.00

61,889.00
1,766.00
63,655.00
152,680.00

40.54
1.15
41.69
100.00

5,740.72
18,928.19
2,310.11
14,501.27
41,480.29

6.21
20.46
2.50
15.68
44.85

8,423.83
55,055.23
2,493.55
26,519.55
92,492.16

5.47
35.75
1.62
17.22
60.06

11,964.00
51,392.00
5,060.00
17,647.00
86,063.00

7.84
33.66
3.31
11.56
56.37

7,886.39
7,886.39
49,366.68

8.53
8.53
53.38

5,399.16
575.49
5,974.65
98,466.81

3.51
0.37
3.88
63.94

9,359.00
4,202.00
13,561.00
99,624.00

6.13
2.75
8.88
65.25

20,500.00 22.16
20,500.00 22.16
19,644.50 21.24
2,992.46
3.22
43,136.96 46.62
92,503.64 100.00

35,000.00
35,000.00
20,539.20
55,539.20
154,006.01

22.73
22.73
13.33
36.06
100.00

50,000.00
35,000.00
18,056.00
53,056.00
152,680.00

32.75
22.92
11.83
34.75
100.00

สวนที่ 2 หนา 63

บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)
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งบกําไรขาดทุน
งบการเงินรวม

รายการ

2546
(พันบาท)
รอยละ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
1

2547
(พันบาท)
รอยละ

30 กันยายน 2548
(พันบาท)
รอยละ

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดหลัก
60.72
97,534.00
37.31
152,038.54
86.24
137,516.88
รายไดจากการขาย
34.10
162,185.00
62.03
3,370.11
1.91
77,233.93
รายไดจากการขายพรอมติดตั้ง
10.79
9,197.06
4.06
19,021.72
รายไดจากการใหบริการติดตั้ง
98.88
259,719.00
99.34
174,430.37
98.94
223,947.87
รวมรายไดหลัก
1.06
2,536.18
1.12
1,718.00
0.66
1,875.02
รายไดอื่น
รวมรายได
176,305.39 100.00
226,484.05 100.00
261,437.00 100.00
คาใชจายจากการดําเนิน
ตนทุนขาย
117,777.24
66.80
106,708.97
47.12
81,970.00
31.35
ตนทุนขาย
50.20
2,816.51
1.60
60,028.97
26.50
131,274.00
ตนทุนขายและบริการติดตั้ง
13,873.21
7.87
6,182.34
2.73
ตนทุนบริการติดตั้ง
134,466.96
76.27
172,920.28
76.35
213,244.00
81.56
รวมตนทุนขาย
2
9.60
16,835.84
9.55
23,950.64
10.57
25,088.00
คาใชจายในการขายและบริหาร
รวมคาใชจาย
151,302.80
85.82
196,870.92
86.92
238,332.00
91.16
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล
25,002.59
14.18
29,613.13
13.08
23,105.00
8.84
ดอกเบี้ยจาย
1,028.17
0.58
668.62
0.30
1,221.00
0.47
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
7,813.73
4.43
8,863.32
3.91
6,867.00
2.63
กําไรหลังดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
16,160.69
9.17
20,081.19
8.87
15,017.00
5.74
สวนของผูถือหุนสวนนอย
1,201.68
0.68
941.51
0.42
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
14,959.01
8.48
19,139.68
8.45
15,017.00
5.74
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
0.73
0.75
0.43
มูลคาหุนที่ตราไว (บาท)
1.00
1.00
1.00
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน)
20,500.00
25,372.90
35,000.00
1
หมายเหตุ: เปนงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยรวมผลการดําเนินงานของบริษัทยอย (บริษัท สตีล อินเตอรคอน
จํากัด) จนถึงวันที่ขายเงินลงทุนแลว (ณ 30 กันยายน 2547)
2
ณ ไตรมาสที่ 1 ป 2548 บริษัทมีคาใชจายที่เกิดจากภาระจํายอมจํานวน 3.00 ลานบาท ซึ่งเปนรายการไมปกติที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
ซึ่งหากไมรวมคาใชจายพิเศษดังกลาว กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติของบริษัทในงวด 9 เดือนแรกป 2548 จะเทากับ 17.05 ลาน
บาท
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งบกระแสเงินสดของบริษัท
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
ปรับรายการกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน:
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
รายการโอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาสินคา
รายการแกไขขอผิดพลาดโอนกลับภาระที่ดินจํายอมที่บันทึกตัดจาย
คาเสื่อมราคา
ดอกเบี้ยจายเชาซื้อรอตัดบัญชี
รายการขาดทุนจากสินทรัพยเสื่อมสภาพ
รายการขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายอุปกรณ
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท
สวนแบงกําไรในบริษัทยอย
สวนของผูถือหุนสวนนอย
ขาดทุนจากการยกเลิกภาระจํายอม
กําไรกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา
มูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินประกันผลงาน
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
เงินมัดจํารับคาสินคา
รายไดรับลวงหนา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพือ่ ซื้อทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
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งบการเงินรวม
2546

งบเฉพาะบริษัท
2547

(พันบาท)

(พันบาท)

30 กันยายน 2548
(พันบาท)

14,959.01

19,139.69

15,017.00

775.58
1,367.90
(150.00)
2,783.14
11.94
78.40
(188.22)
1,201.68
20,839.43

443.04
3,447.24
12.99
653.20
(206.54)
87.00
(403.50)
23,173.12

1,297.00
(130.00)
(565.00)
3,172.00
156.00
17.00
3,000.00
21,964.00

(5,358.71)
(5,226.72)
(67.23)
-

(18,340.61)
(8,375.09)
(25,647.76)
(706.00)
-

(9,043.00)
(8,788.00)
31,336.00
(646.00)
(3,194)

44.12
(7,444.70)
341.81
(202.86)
2,951.11
2,548.58
8,424.83

281.47
39,467.97
1,793.18
5,170.50
7,467.54
(1,123.94)
(87.09)
23,073.29

(3,663.00)
4,874.00
(7,074.00)
(6,650.00)
(2,215.00)
1,463.00
18,364.00

(4,228.66)
188.22
-

(4,301.01)
401.87
624.00
975.00

(20,432.00)
25.00
-

บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)

รายการ
เงินมัดจําคาที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจายเจาหนี้อนื่ คาที่ดิน-กรรมการ
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจายเงินกูย ืมระยะยาว
เจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ออกหุนเพิ่มทุน
เงินสดจายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินตนงวด
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินปลายงวด
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งบการเงินรวม
2546

งบเฉพาะบริษัท
2547

(พันบาท)

(พันบาท)

30 กันยายน 2548
(พันบาท)

113.77
(2,000.00)
(5,926.67)

(6,000.00)
(1,113.50)
(9,413.64)

6,000.00
(666.00)
(15,073.00)

3,746.33
(3,742.76)
(901.69)
(2,050.00)
(2,948.12)
(449.96)
730.53
280.57

(221.71)
(2,303.79)
(402.19)
14,500.00
(18,245.00)
(6,672.69)
6,986.96
76.16
7,063.12

3,540.00
6,526.00
(640.00)
(17,500.00)
(8,074.00)
(4,783.00)
7,063.00
2,280.00

บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน

อัตราสวนทางการเงินสําหรับป 2546 ถึง 2547 และวันที่ 30 กันยายน 2548
งบการเงินรวม
2546

รายการ

งบการเงินเฉพาะ
2547
30 กันยายน 2548

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
(เทา)
1.22
1.12
1.03
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
(เทา)
0.64
0.50
0.58
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
(เทา)
0.21
0.34
0.32
1
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
(เทา)
7.25
5.99
6.13
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
(วัน)
50
60
59
2
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
(เทา)
6.66
4.90
8.78
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
(วัน)
54
73
41
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
(เทา)
6.42
4.67
5.34
ระยะเวลาชําระหนี้
(วัน)
56
77
67
วงจรเงินสด
(วัน)
48
56
33
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน
(%)
22.91%
22.79%
17.89%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
(%)
14.33%
13.22%
8.90%
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
(%)
33.70%
77.92%
93.30%3
อัตราสวนกําไรสุทธิ
(%)
8.48%
8.45%
5.74%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
(%)
42.42%
38.79%
36.88%3
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
(%)
17.30%
15.53%
13.06%3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
(%)
43.69%
53.65%
46.32%3
อัตราการหมุนของสินทรัพย
(เทา)
2.04
1.84
2.27 3
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
(เทา)
1.14
1.77
1.88
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
(เทา)
13.92
50.45
35.99 3
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
(เทา)
0.65
0.91
0.75 3
อัตราการจายเงินปนผล
(%)
26.86%
121.97%
91.43%
ขอมูลตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท)
มูลคาตามบัญชีตอหุน
(บาท)
2.10
1.59
1.52
กําไรสุทธิตอหุน
(บาท)
0.73
0.75
0.43
กําไรสุทธิตอหุนปรับลดเต็มที่ ที่จํานวนหุนสามัญ 50,000,000 หุน (บาท)
0.30
0.38
0.30
1
หมายเหตุ: อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา คํานวณโดย รายไดหลัก หารดวยลูกหนี้การคาบวกมูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ (เฉลีย่ )
2
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ คํานวณโดย ตนทุนขายหารดวยสินคาคงเหลือ (เฉลี่ย) ซึ่งรวมถึงตนทุนวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
3
คํานวณเปนป (Annualized)
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
12.2.1 ผลการดําเนินงาน
1. ภาพรวมของผลการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจในการผลิต จัดจําหนาย และใหบริการติดตั้งวัสดุกอสรางประเภทแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอน (Roll
Forming Metal Sheet) ที่ผลิตขึ้นจากแผนเหล็กคุณภาพสูง เคลือบผิวดวยสังกะสีผสมอลูมิเนียม ซึ่งสามารถใชทําเปนวัสดุมุง
หลังคา, ฝาผนัง, หรือใชเปนสวนประกอบอื่น ๆ ของตัวอาคาร เชน ฝา กันสาด รั้ว บานเกล็ดระบายอากาศ รวมถึงผลิตภัณฑอื่นๆ
เชน โครงหลังคาสําเร็จรูป แปเหล็กกลากําลังสูง หลังคาโปรงแสง และอุปกรณประกอบ ซึ่งวัตถุดิบหลักทั้งหมดบริษัทสั่งซื้อ
จาก บลูสโคป สตีล โดยบริษัทมีนโยบายในการปรับราคาขายตามราคาวัตถุดิบ และติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ
อยางตอเนื่อง ทําใหที่ผานมาบริษัทสามารถรักษาอัตรากําไรขั้นตนไดคงที่ทามกลางความผันผวนของราคาเหล็กระหวางการ
ขยายตัวของยอดขายของบริษัท
ในป 2542 บริษัทกอตั้งบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจใหบริการติดตั้งแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอนที่
บริษัทผลิตและจัดจําหนายเทานั้น แตเนื่องจากบริษัทตองการปรับแผนธุรกิจใหสอดคลองตอการเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอ ดังนั้น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทจึงขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและหยุดทําธุรกิจรวมกัน และโอน
ธุรกิจการใหบริการติดตั้งมาทําดวยตนเอง เพื่อปรับโครงสรางบริษัทใหเกิดความชัดเจนทั้งในดานการดําเนินงาน การบริหารงาน
และโครงสรางผูถือหุน (รายละเอียดในรายการระหวางกัน สวนที่ 2 หนา 51)
สําหรับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในป 2545 มิไดนํามาเปรียบเทียบกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานใน
ป 2546 - งวด 9 เดือนแรกป 2548 เนื่องจากในป 2545 มีขอแตกตางจากป 2546 – งวด 9 เดือนแรกป 2548 ดังนี้ (1) ป 2545
บริษัทใชเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis) รับรูรายไดเมื่อสงมอบงาน โดยไมพิจารณาถึง
อัตราสวนมูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมไดสงมอบ หรือขั้นความสําเร็จของงาน ตอมาในป 2546 – งวด 9 เดือนแรกป 2548
บริษัทใชเกณฑการรับรูรายไดตามขั้นความสําเร็จของงาน (Percent of completion) (2) ป 2545 บริษัทมีการบันทึกรายได การ
แยกประเภทของรายไดและตนทุนแตกตางกับป 2546 – งวด 9 เดือนแรกป 2548 และ (3) ป 2545 บริษัทจัดทํางบการเงินเฉพาะ
บริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวม ตอมาในป 2546 – งวด 9 เดือนแรกป 2548 บริษัทจัดทํางบการเงินรวม (รวมบริษัท
สตีล อินเตอรคอน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมดวย) ดังนั้น การนําฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในป 2545 มาเปรียบเทียบกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในป 2546 – งวด 9 เดือนแรกป 2548 อาจทําใหภาพรวมของแนวโนมการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง
ผลการดําเนินงานตั้งแตป 2546 ถึงเดือนกันยายนป 2548 รายไดหลักของบริษัท (รายไดจากการขาย รายไดจากการขาย
พรอมติดตั้ง และรายไดจากการใหบริการติดตั้ง) เพิ่มขึ้นจาก 174.43 ลานบาท ในป 2546 เปน 223.95 ลานบาท ในป 2547 คิด
เปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 28.39 สวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มรูปแบบสินคา และการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายพรอม
ติดตั้ง สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2548 บริษัทมีรายไดหลัก 259.72 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 78.31
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2547 เปนผลจากการขยายตัวของรายไดจากการขายพรอมติดตั้งโครงการอยางตอเนื่องจากป
2547 ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทในการขายแบบ Concept Selling ใหกับเจาของโครงการโดยตรง กําไรสุทธิของบริษัท
ป 2546 เทากับ 14.96 ลานบาท และป 2547 เทากับ 19.14 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 27.95 ใกลเคียงกับสัดสวนการเพิ่มขึ้นของ
รายได สวนในงวด 9 เดือนแรกป 2548 บริษัทมีกําไรสุทธิ 15.02 ลานบาท ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 บริษัทมีการตัด
คาใชจายทางบัญชีที่เกิดจากภาระจํายอม (เปนภาระจํายอมทางเขา – ออกของบริษัท ซึ่งปจจุบันบริษัทไดซื้อที่ดินพื้นที่เดียวกัน
กับภาระจํายอม จึงทําใหบริษัทตองตัดภาระจํายอมดังกลาวเปนคาใชจายในงวด 3 เดือนแรกป 2548) จํานวน 3.00 ลานบาท ซึ่ง
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เปนรายการไมปกติที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ดังนั้น กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติของบริษัทไมรวมคาใชจายดังกลาวจะ
เทากับ 17.05 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 31.72 จากงวด 9 เดือนแรกป 2547
ณ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 152.68 ลานบาท หนี้สินรวมเทากับ 99.62 ลานบาท และสวนของผู
ถือหุนเทากับ 53.06 ลานบาท คิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงจากสิ้นป 2547 ลดลงรอยละ 0.86 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.18 และลดลง
รอยละ 4.47 ตามลําดับ โดยสินทรัพยของบริษัทลดลงจากการลดลงของสินคาคงเหลือ เนื่องจากบริษัทใชสินคาคงเหลือสวน
ใหญเพื่อการติดตั้งโครงการในไตรมาสที่ 3 ประกอบกับบริษัทลดการสํารองสินคาคงคลังตามแนวโนมการปรับตัวลดลงของ
ราคาวัตถุดิบ หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้เชาซื้อตามสัญญา และการกูยืมเงินเพิ่มเพื่อการซื้อที่ดิน สําหรับ
สวนของผูถือหุนปรับตัวลดลงเนื่องจากบริษัทมีการจายปนผลจํานวน 17.5 ลานบาท
2. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในป 2545
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในป 2545 มิไดนํามาเปรียบเทียบกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในป 2546
ถึงงวด 6 เดือนแรกป 2548 เนื่องจาก (1) ในป 2545 บริษัทใชเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง (Accrual
Basis) รับรูรายไดเมื่อสงมอบงาน โดยไมพิจารณาถึงอัตราสวนมูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมไดสงมอบ หรือขั้นความสําเร็จของ
งาน ตอมาในป 2546 – งวด 6 เดือนแรกป 2548 บริษัทใชเกณฑการรับรูรายไดตามขั้นความสําเร็จของงาน (Percent of
completion) (2) ในป 2545 บริษัทบันทีกรายไดและตนทุน โดยรวมเขาเปนรายไดและตนทุนขายเพียงอยางเดียว สวนในป 2546
– งวด 6 เดือนแรกป 2548 บริษัทมีการแยกประเภทของรายไดและตนทุนออกเปนการขายสินคาเพียงอยางเดียว การขายพรอม
ติดตั้ง และการบริการติดตั้ง และ (3) ในป 2545 บริษัทจัดทํางบการเงินเฉพาะบริษัท โดยใชวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวมคือ
บริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด ที่บริษัทถือหุนรอยละ 30 อยางไรก็ตามตั้งแตป 2546 เปนตนมา บริษัทจัดทํางบการเงินรวม
จนถึงวันที่ขายเงินลงทุนทั้งหมด คือ ณ 30 กันยายน 2547 ดังนั้นจึงไมนําผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2545 มาเปรียบเทียบ
กับผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2546 ถึงงวด 9 เดือนแรกป 2548 โดยฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในป 2545 มีดังนี้
ผลการดําเนินงานในป 2545 บริษัทมีรายไดรวม 95.59 ลานบาท โดยแบงเปนรายไดจากการขายจํานวน 94.46 ลาน
บาท ซึ่งรายไดจากการขายในป 2545 เปนการบันทึกรายไดจากการขายรวมกับรายไดจากการขายพรอมติดตั้ง สวนรายไดจาก
การบริการติดตั้ง ถูกบันทึกเปนรายไดของบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด รายไดอื่นซึ่งมาจากการขายเศษเหล็กที่เหลือจากการ
ผลิตจํานวน 0.73 ลานบาท และสวนแบงกําไรในบริษัทรวมจํานวน 0.40 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 98.82 รอยละ 0.76
และรอยละ 0.42 ของรายไดรวม ตามลําดับ บริษัทมีตนทุนขายเทากับ 73.33 ลานบาท และมีคาใชจายในการขายและบริหาร
10.27 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 22.38 กําไรสุทธิของบริษัทในป 2545 เทากับ 7.63 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไร
สุทธิรอยละ 7.98
ฐานะการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีสินทรัพยรวม 80.46 ลานบาท โดยเปนสินทรัพยหมุนเวียน
39.02 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนที่สําคัญไดแก ลูกหนี้การคาจํานวน 20.51 ลานบาท และสินคาคงเหลือจํานวน 17.58 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.49 และ 21.85 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัทมีจํานวน 41.44
ลานบาท แบงเปนเงินลงทุนในบริษัท สตีล อินเตอรคอน (จํากัด) จํานวน 0.77 ลานบาท ที่ดิน อาคาร อุปกรณ จํานวน 39.85
ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นจํานวน 0.83 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.95 รอยละ 49.53 และรอยละ 1.03 ของ
สินทรัพยรวม ตามลําดับ
หนี้สินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2545 มีจํานวน 53.08 ลานบาท โดยเปนหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 39.40 ลานบาท
หนี้สินหมุนเวียนที่สําคัญคือ เจาหนี้การคา ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 43.23 ของหนี้สินรวม สวนหนี้สินไมหมุนเวียนที่สําคัญคือ
เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 11.02 ลานบาท และเงินกูยืมกรรมการจํานวน 2.00 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.75 และ 3.77
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ของหนี้สินรวม ตามลําดับ สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2545 เทากับ 27.39 ลานบาท มาจากทุนจดทะเบียนชําระ
แลวจํานวน 20.50 ลานบาท และกําไรสะสม 6.89 ลานบาท
3. ผลการดําเนินงานในป 2546 – งวด 9 เดือนแรกป 2548
รายได
รายไดหลักของบริษัทในป 2546 และป 2547 เทากับ 174.43 ลานบาท และ 223.95 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนการ
ขยายตัวรอยละ 28.39 สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2548 บริษัทมีรายไดหลักเทากับ 259.72 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ
78.31 เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกป 2547 รายไดของบริษัทเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง สาเหตุจากในป 2546 บริษัทลงทุนซื้อ
เครื่องรีดลอนหลังคาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความหลากหลายของรูปลอน สงผลใหในป 2547 บริษัทสามารถขายสินคาไดมากขึ้น
นอกจากนั้น รายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากการขยายตัวของงานขายพรอมติดตั้งโครงการ สอดคลองกับนโยบายในการขาย
แบบ Concept selling (รายละเอียดในการตลาดและภาวะการแขงขัน สวนที่ 2 หนา 16) ที่มุงเนนการขายพรอมติดตั้งโครงการ
ใหกับเจาของโครงการแทนการขายสินคาผานผูรับเหมา
ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบระหวางการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย (น้ําหนัก) และราคาขายแผนเหล็กเคลือบรีดขึ้นลอน
ตั้งแตงวด 3 เดือนแรกป 2547 ถึงงวด 9 เดือนแรกป 2548 พบวา รายไดของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 19.63 ตอ
ไตรมาส ซึ่งเกิดจากการเพิ่ม ขึ้นของทั้งปริมาณขายและราคาขาย โดยราคาขายปรั บ ตัวเพิ่มขึ้ นรอ ยละ 10.31 ตอไตรมาส
ในขณะที่ปริมาณขายปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 9.98 ตอไตรมาส แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการขยายตลาดของบริษัท
โครงสรางรายไดของบริษัท แยกตามประเภทผลิตภัณฑ มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบเฉพาะบริษัท
โครงสรางรายได
ป 2546
ป 2547
งวด 9 เดือนแรก ป 2548
มูลคา (พันบาท) รอยละ มูลคา (พันบาท) รอยละ มูลคา (พันบาท) รอยละ
152,038.53
86.24
137,516.88
60.72
97,534.02
37.31
1. รายไดจากการขาย แบงเปน
1.1 แผนเหล็กชนิดไมเคลือบสี
n/a
n/a
87,076.90
38.45
63,600.99
24.33
1.2 แผนเหล็กชนิดเคลือบสี
n/a
n/a
39,439.56
17.41
21,458.50
8.21
n/a
n/a
11,000.43
4.86
12,474.53
4.77
1.3 ผลิตภัณฑอื่นๆ*
3,370.10
1.91
77,233.93
34.10
162,185.14
62.03
2. รายไดจากการขายพรอมติดตั้ง แบงเปน
2.1 แผนเหล็กชนิดไมเคลือบสี
n/a
n/a
47,101.21
20.80
118,482.85
45.32
2.2 แผนเหล็กชนิดเคลือบสี
n/a
n/a
21,333.46
9.42
34,723.85
13.28
2.3 ผลิตภัณฑอื่นๆ*
n/a
n/a
8,799.26
3.89
8,978.44
3.43
19,021.72
10.79
9,197.07
4.06
3. รายไดจากการบริการติดตั้ง
1,875.02
1.06
2,536.18
1.12
1,718.00
0.66
4. รายไดอื่นๆ
รายไดรวม
176,305.37
100.00
226,484.06
100.00
261,437.16
100.00
หมายเหตุ: *ผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก โครงหลังคาสําเร็จรูป หลังคาโปรงแสง แปเหล็กกลากําลังสูง และอุปกรณประกอบ เชน นอต สกรู เปนตน

โครงสรางรายไดของบริษัท ประกอบดวย
(1) รายไดจากการขาย ในป 2546 ป 2547 และงวด 9 เดือนแรกป 2548 เทากับ 152.04 ลานบาท 137.52 ลานบาทและ
97.53 ลานบาท ตามลําดั บ ซึ่งคิดเป นสัดสวนรอยละ 86.24 รอยละ 60.72 และรอยละ 37.31 ของรายไดรวม ตามลําดับ
รายไดจากการขายมีสัดสวนที่ลดลงเนื่องจากบริษัทเนนรูปแบบการขายพรอมติดตั้งเปนโครงการมากขึ้น โดยสามารถจําแนก
ตามประเภทผลิตภัณฑไดเปน 3 ประเภท คือ (1) แผนเหล็กชนิดไมเคลือบสี (2) แผนเหล็กชนิดเคลือบสี และ (3) ผลิตภัณฑ
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อื่นๆ หรือผลิตภัณฑที่บริษัทเปนผูจัดจําหนายเพียงอยางเดียว ไดแก โครงหลังคาสําเร็จรูป หลังคาโปรงแสง แปเหล็กกลา และ
อุปกรณประกอบการติดตั้ง เชน นอต สกรู เปนตน โดยบริษัทมีรายไดจากการขายสวนใหญจากแผนเหล็กชนิดไมเคลือบสี คิด
เปนสัดสวนรอยละ 63.27 และรอยละ 65.21 ของรายไดจากการขายรวมในป 2547 และงวด 9 เดือนแรกของป 2548 ตามลําดับ
(2) รายไดจากการขายพรอมติดตั้ง ในป 2546 ป 2547 และงวด 9 เดือนแรกป 2548 เทากับ 3.37 ลานบาท 77.23 ลาน
บาท และ 162.19 ล า นบาท ตามลําดั บ ซึ่ งคิด เปนสัด สวนร อ ยละ 1.91 ร อ ยละ 34.10 และร อ ยละ 62.03 ของรายไดร วม
ตามลําดับ สาเหตุที่รายไดจากการขายพรอมติดตั้งของบริษัทเติบโตอยางกาวกระโดดในป 2547 เนื่องจากเดิมบริษัท สตีล
อินเตอรคอน จํากัด (“บริษัทยอย”) ทําหนาที่ใหบริการติดตั้งงานสวนใหญของบริษัท และบันทึกเปนรายไดจากการบริการติดตั้ง
อยางไรก็ตามบริษัทไดขายเงินลงทุนในบริษัทยอยออกไป ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2547 (รายละเอียดดูใน ประวัติความเปนมาและ
พัฒนาการที่สําคัญ สวนที่ 2 หนา 6) แลวเขาดําเนินธุรกิจเอง จึงทําใหบริษัทมีรายไดจากการขายพรอมติดตั้งเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ สวนในงวด 9 เดือนแรกป 2548 บริษัทมีรายไดจากการขายพรอมติดตั้งเติบโตขึ้นจากงวด 9 เดือนแรกป 2547 รอยละ
413.16 สอดคลองกับนโยบายในการขายแบบ Concept selling ของบริษัท ทั้งนี้ รายไดจากการขายพรอมติดตั้งสวนใหญยังคงมา
จากผลิตภัณฑแผนเหล็กชนิดไมเคลือบสี ซึ่งเปนที่นิยมของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 60.99 และ
รอยละ 73.05 ของรายไดจากการขายพรอมติดตั้ง ตามลําดับ
(3) รายไดจากการบริการติดตั้งในป 2546 และ 2547 เทากับ 19.02 ลานบาท และ 9.20 ลานบาท ตามลําดับ เทียบเปน
สัดสวนกับยอดรายไดรวม เทากับรอยละ 10.79 และรอยละ 4.06 ตามลําดับ สาเหตุของการลดลงของรายไดในสวนนี้อยางมี
นัยสําคัญ คือ งบการเงินในป 2546 และ 2547 ของบริษัทเปนงบการเงินรวม ซึ่งยอดรายไดบริการติดตั้งเปนรายไดหลักของ
บริษัทยอย แต ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2547 บริษัทไดขายเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว และเขาดําเนินธุรกิจเอง จึงทําใหรายได
ในสวนนี้รับรูรวมกับสวนของรายไดจากการขายพรอมติดตั้ง
(4) รายไดอื่น ๆ ของบริษัทมาจากการขายเศษเหล็กที่เหลือจากการผลิต โดยในป 2546 ป 2547 และงวด 9 เดือนแรก
ป 2548 บริษัทมีรายไดอื่นจํานวน 1.88 ลานบาท 2.54 ลานบาท และ 1.72 ลานบาท ตามลําดับ รายไดอื่นของบริษัทเทียบกับยอด
รายไดรวม ป 2546 ป 2547 และงวด 9 เดือนแรกป 2548 คิดเปนสัดสวนโดยเฉลี่ยรอยละ 0.95
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขายและกําไรขั้นตน
ตนทุนขายรวมของบริษัทในป 2546 ป 2547 และงวด 9 เดือนแรกของป 2548 เทากับ 134.47 ลานบาท 172.92 ลาน
บาท และ 213.24 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนเมื่อเทียบกับยอดรายไดรวมเทากับรอยละ 76.27 รอยละ 76.35 และรอยละ
81.56 ตามลําดับ ตนทุนที่สําคัญคือตนทุนวัตถุดิบ คิดเปนสัดสวนรอยละ 84.34 รอยละ 86.18 และรอยละ 82.42 ของตนทุนรวม
ในป 2546 ป 2547 และในงวด 9 เดือนแรกป 2548 ตามลําดับ โดยเปนวัตถุดิบที่บริษัทสั่งซื้อจาก บลูสโคป สตีล โดยเฉลี่ยรอยละ
86.64 ของตนทุนวัตถุดิบทั้งหมด
โครงสรางตนทุนและกําไรขั้นตนของบริษัทแบงเปน 3 ประเภท ดังตอไปนี้
(1) ตนทุนขาย ในป 2546 ป 2547 และงวด 9 เดือนแรกของป 2548 เทากับ 117.78 ลานบาท 106.71 ลานบาท และ
81.97 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนจากการขายเทากับรอยละ 22.53 รอยละ 22.40 และรอยละ 15.96 ตามลําดับ
อัตรากําไรขั้นตนในป 2546 และป 2547 คอนขางคงที่เนื่องจากบริษัทสามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบ อยางไรก็
ตาม ในงวด 9 เดือนแรกป 2548 อัตรากําไรขั้นตนปรับตัวลดลง สาเหตุจากราคาเหล็กในตลาดโลกมีแนวโนมปรับตัวลดลง
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(รายละเอียดในการจัดหาผลิตภัณฑ สวนที่ 2 หนา 21) ทําใหคูแขงขันของบริษัทมีการขายสินคาในราคาต่ําเพื่อลดสินคาคงคลัง
ที่มีอยู สงผลใหบริษัทตองลดราคาขายเพื่อรักษาสวนแบงตลาด
(2) ตนทุนขายพรอมติดตั้ง ในป 2546 ป 2547 และงวด 9 เดือนแรกของป 2548 เทากับ 2.82 ลานบาท 60.03 ลานบาท
และ 131.27 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 16.43 รอยละ 22.28 และรอยละ 19.06 ตามลําดับ ทั้งนี้
อัตรากําไรจากการขายพรอมติดตั้งของบริษัทไมคงที่ เนื่องมาจากการขายพรอมติดตั้งซึ่งสวนใหญบริษัทขายใหกับผูรับเหมา
และเจาของโครงการในลักษณะของการประมูลงาน ทําใหกําไรขั้นตนแตกตางกันไปในแตละโครงการ
(3) ตนทุนบริการติดตั้งซึ่งเปนการดําเนินงานของบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด ในป 2546 และป 2547 เทากับ 13.87
ลานบาท และ 6.18 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนจากการบริการติดตั้งเทากับรอยละ 27.07 และรอยละ 32.78
ตามลําดับ อยางไรก็ตามในปจจุบันบริษัทไมมีโครงสรางตนทุนในสวนนี้ เนื่องจากบริษัททําการขายเงินลงทุนในบริษัท สตีล
อินเตอรคอน จํากัด ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2547
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขายและบริหารในป 2546 และป 2547 เทากับ 16.84 ลานบาทและ 23.95 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
สัดสวนการเพิ่มขึ้นรอยละ 42.26 โดยสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมในป 2546 และป 2547 เทากับรอย
ละ 9.55 และรอยละ 10.57 ตามลําดับ เปนผลจากการเพิ่มคาใชจายดานการบริหารโดยเฉพาะเงินเดือน เนื่องจากชวงปลายป
2547 บริษัทมีการปรับโครงสรางดานบุคลากรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและแผนการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น
บริษัทจึงมีการคัดเลือกบุคลากรในระดับบริหารที่มีความรูความสามารถเขามารวมงานกับทางบริษัท โดยคาใชจายดานเงินเดือน
ในป 2547 เทากับ 6.15 หรือเพิ่มขึ้นจากป 2546 รอยละ 83.42
สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2548 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 25.09 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 9.60 ของรายไดรวม และเมื่อเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือนแรกป 2547 ที่มีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 17.23
ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 45.57 โดยมีสาเหตุมาจาก (1) บริษัทมีคาใชจายที่เกิดจากการตัดภาระจํายอมของที่ดิน
จํานวน 3.00 ลานบาท (2) คานายหนาของพนักงานขายในงวด 9 เดือนแรกของป 2548 เทากับ 1.41 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1.08
ลานบาทในงวด 9 เดือนแรกป 2547 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 30.01 เนื่องจากบริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการจายคา
นายหนาใหกับบุคคลภายนอกจํานวน 0.55 ลานบาท ทั้งนี้ ปกติบริษัทมีนโยบายการจายคานายหนาใหกับบุคคลภายนอกที่มี
สวนชวยแนะนํางานใหกับบริษัท โดยเปนบุคคลทั่วไปที่ไมมีความเกี่ยวของกับเจาของโครงการ ประมาณรอยละ 1 - 4 ของมูลคา
งาน หรือตามแตที่ตกลงกันเปนลายลักษณอักษร โดยคานายหนาดังกลาวจะจายก็ตอเมื่อเรียกเก็บเงินทั้งหมดในโครงการไดแลว
และบริษัทมีนโยบายรักษาสั ดสวนกําไรขั้นตนหลังจากหักคานายหนาในโครงการไวไมใหต่ํากวากําไรขั้นตนของงานใน
โครงการอื่นๆ เพื่อรักษาผลประโยชนโดยรวมของบริษัท และ (3) เงินเดือนในงวด 9 เดือนแรกป 2548 เทากับ 6.91 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจาก 4.21 ลานบาทในงวด 9 เดือนแรกป 2547 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 63.84 เนื่องจากการเพิ่มบุคลากรทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการ เพื่อการปรับโครงสรางองคกร
กําไรสุทธิ
ในป 2546 และป 2547 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 14.96 ลานบาท และ 19.14 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ
27.95 ซึ่งใกลเคียงกับอัตราการเพิ่มขึ้นยอดขาย สวนในงวด 9 เดือนแรกของป 2548 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 15.02 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากงวด 9 เดือนแรกป 2547 รอยละ 16.00 ซึ่งนอยกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายที่รอยละ 99.34 เนื่องมาจาก (1)
ตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการลดราคาขายเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขัน และ (2) บริษัทมีการตัดคาใชจายภาระจํายอมของ
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ที่ดินซึ่งเปนรายการไมปกติจํานวน 3.00 ลานบาท โดยกําไรสุทธิของบริษัทหากไมรวมรายการดังกลาว จะเทากับ 17.05 ลาน
บาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 31.72 จากงวด 9 เดือนแรกป 2547
เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไร ในป 2546 และป 2547 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 8.48 และ
รอยละ 8.45 ตามลําดับ ปรับตัวลงเล็กนอยเนื่องจากมีคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเงินเดือนของผูบริหาร
ระดับสูง สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2548 อัตรากําไรสุทธิซึ่งไมรวมรายการไมปกติจากคาใชจายภาระจํายอมเทากับรอยละ
6.52 ลดลงรอยละ 2.25 เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกของป 2547 เนื่องมาจากตนทุนขายที่เพิ่มขึ้น
12.2.2 ฐานะการเงิน
ตารางแสดงโครงสรางทางการเงิน
รายการ
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอื หุน (เทา)

2546
พันบาท
50,529.12
41,974.52
92,503.64
41,480.29
7,886.39
49,366.68
43,136.96
92,503.64
1.14

รอยละ
54.62
45.38
100.00
44.85
8.53
53.38
46.62
100.00

2547
พันบาท
103,741.18
50,264.83
154,006.01
92,492.16
5,974.65
98,466.81
55,539.20
154,006.01
1.77

รอยละ
67.37
32.63
100.00
60.06
3.88
63.94
36.06
100.00

30 กันยายน 2548
พันบาท รอยละ
89,025.00 58.31
63,655.00 41.69
152,680.00 100.00
86,063.00 56.37
13,561.00
8.88
99,624.00 65.25
53,056.00 34.75
152,680.00 100.00
1.88

สินทรัพย
บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2546 ป 2547 และ ณ 30 กันยายน 2548 จํานวน 92.50 ลานบาท 154.01 ลานบาท และ
152.68 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 66.46 และลดลงรอยละ 0.86 ตามลําดับ สาเหตุการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยรวม สวนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยถาวร ที่สําคัญไดแกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดย ณ ป 2546 ป 2547
และงวด 9 เดือนแรกของป 2548 มีจํานวนรวม 41.37 ลานบาท 42.83 ลานบาทและ 61.89 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.52 และรอยละ 44.50 ตามลําดับ เนื่องจากในป 2548 บริษัท มีการลงทุนซื้อที่ดินเนื้อที่ 3 ไรเพื่อขยายสํานักงาน
จํานวน 16.5 ลานบาท นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยหมุนเวียนที่สําคัญของบริษัท คือ (1) ลูกหนี้การคา ในป
2546 ป 2547 และงวด 9 เดือนแรกป 2548 เทากับ 26.43 ลานบาท 39.53 ลานบาท และ 47.41 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรา
การเติบโตรอยละ 49.57 และรอยละ 19.92 ตามลําดับ เนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายเปนสําคัญ (2) สินคาคงเหลือ ในป
2546 ป 2547 และงวด 9 เดือนแรกป 2548 เทากับ 22.80 ลานบาท 47.46 ลานบาท และ 16.99 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรา
การเพิ่มขึ้นรอยละ 109.49 และลดลงรอยละ 64.43 ตามลําดับ เนื่องจากในป 2547 ราคาเหล็กมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงมี
การสํารองวัตถุดิบเพิ่มขึ้น และมีการนําวัตถุดิบดังกลาวมาใชในป 2548 (3) มูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ (งานขายพรอม
ติดตั้งที่บริษัทดําเนินการติดตั้งคืบหนาไปมากกวาเงินมัดจําตามงวดที่ไดเรียกเก็บแลว และกําลังอยูในระหวางการรอเรียกเก็บ
เงินงวดสุดทายเมื่องานเสร็จสมบูรณ) ป 2547 และงวด 9 เดือนแรกป 2548 เทากับ 8.38 ลานบาท และ 17.16 ลานบาท ตามลําดับ
คิดเปนการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 104.93 เนื่องจากบริษัทมีการรับงานโครงการเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหมีงานที่รอการเก็บเงินงวด
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สุดทายเมื่องานเสร็จสมบูรณเพิ่มมากขึ้น และ (4) เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ป 2546 ป 2547 และงวด 9 เดือนแรกป
2548 เทากับ 0.28 ลานบาท 7.06 ลานบาท และ 2.28 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 2,417.50 และลดลงรอย
ละ 67.72 ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น และไดรับเงินคามัดจําของสินคาและบริการติดตั้งเพิ่มขึ้น สวนงวด 9
เดือนแรกป 2548 ลดลง เนื่องจากบริษัทจายชําระเงินคาวัตถุดิบแกเจาหนี้การคา
คุณภาพของสินทรัพย
ลูกหนี้การคา
บริษัทมีลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ – สุทธิ ณ สิ้นป 2546 ป 2547 และ 30 กันยายน 2548 จํานวน 26.43 ลานบาท
39.53 ลานบาทและ 47.41 ลานบาท ตามลําดับ โดยลูกหนี้การคาดังกลาวสามารถแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้
ลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกําหนดชําระ
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลคาลูกหนี้สุทธิ

ณ 31 ธันวาคม 2546
มูลคาลูกหนี้*
19,115,288.42
2,009,717.62
556,300.75
91,492.17
408,209.80
22,181,008.76
547,865.46
21,633,143.30

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2547
มูลคาลูกหนี้*
24,715,044.60
15,023,507.82
181,936.03
25,680.00
575,447.90
40,521,616.35
990,902.61
39,530,713.74

ณ 30 กันยายน 2548
มูลคาลูกหนี้*
23,274,908.21
21,350,836.40
2,787,314.58
1,629,029.32
523,045.90
49,565,134.41
2,157,569.55
47,407,564.86

หมายเหตุ: *มูลคาลูกหนี้ประกอบดวยลูกหนี้การคา เช็ครับลงวันที่ลวงหนาและเช็คคืนทีอ่ ยูใ นชวงอายุลูกหนี้เดียวกัน

บริษัท ไดตั้งคาเผื่ อหนี้ส งสัยจะสูญ โดยประมาณการจากจํานวนหนี้ที่ อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได
โดยเฉพาะลูกหนี้การคาที่มีอายุมากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน และอายุมากกวา 12 เดือนขึ้นไป มาคํานวณเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ ซึ่งจํานวนคาเผื่อหนี้ประมาณขึ้นจากประสบการณในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะทางการเงินของลูกหนี้ นโยบาย
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ (1) เมื่อทราบวาเช็คคืนจะตั้งสํารองรอยละ 25 ของมูลคาเช็คนั้น
(2) เมื่อสงเรื่องเช็คคืนนั้นใหทนายความจะตั้งสํารองอีกรอยละ 25 และ (3) เมื่อสงเรื่องฟองศาลจะตั้งสํารองสวนที่เหลือจนครบ
ทั้งจํานวนเช็คคืนนั้น สําหรับ ณ สิ้นป 2546 ป 2547 และ ณ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนรวม
0.55 ลานบาท 0.99 ลานบาท และ 2.16 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 80.87 และรอยละ 117.74 ตามลําดับ
ทั้งนี้ เนื่องมาจากในไตรมาสที่ 2 ป 2548 บริษัทมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเช็คคืนที่เรียกเก็บเงินไมไดจํานวน 1.06
ลานบาท ซึ่งกําลังอยูในระหวางการฟองรองเพื่อดําเนินคดีกับลูกหนี้รายนี้
บริษัทมีนโยบายใหเครดิตลูกหนี้จากการขายสินคาเปนระยะเวลาประมาณ 30-45 วัน และมีนโยบายเรียกเก็บเงินทันที
สําหรับลูกหนี้จากการขายพรอมติดตั้งโครงการ เนื่องจากตามปกติการขายพรอมติดตั้งจะเรียกเก็บเงินไดชากวา ซึ่งในอดีตที่ผาน
มาบริษัทสามารถเก็บเงินลูกหนี้ขายพรอมติดตั้งไดในระยะเวลาประมาณ 45-60 วัน อยางไรก็ตาม ณ 30 กันยายน 2548 บริษัทมี
สัดสวนลูกหนี้ครบกําหนดชําระตอลูกหนี้รวมเพิ่มขึ้นรอยละ 14.03 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2547 สาเหตุจากบริษัทมีการขายพรอม
ติดตั้งโครงการมากขึ้น ซึ่งทําใหเรียกเก็บหนี้ไดชาลง
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อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความสามารถในการเก็บหนี้ของบริษัทจากอัตราสวนระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (คํานวณ
มูลคาลูกหนี้โดยรวมมูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บดวย) พบวาในป 2546 ป 2547 และ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ย 50 วัน 60 วัน และ 59 วัน ตามลําดับ ซึ่งนับวาอยูในเกณฑปกติเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มี
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ประมาณ 30-60 วัน
สภาพคลอง
สภาพคลองกระแสเงินสด
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

งบการเงินรวม
2546
(พันบาท)
8,424.83
(5,926.67)
(2,948.12)
(449.96)

งบเฉพาะบริษัท
2547
30 กันยายน 2548
(พันบาท)
(พันบาท)
18,364.00
23,073.29
(15,073.00)
(9,413.64)
(8,074.00)
(6,672.69)
6,986.96
(4,783.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับป 2546 ป 2547 และงวด 9 เดือนแรกของป 2548 เปนบวกมาโดยตลอด
โดยมีจํานวน 8.42 ลานบาท 23.07 ลานบาท และ 18.36 ลานบาท ตามลําดับ สาเหตุหลักที่ทําใหกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ (1) ในป 2547 เจาหนี้ของบริษัทขยายเวลาการชําระหนี้จาก 60 วันเปน 90 วัน ทําใหบริษัทมี
เจาหนี้เพิ่มขึ้นจากป 2546 เปนจํานวน 39.47 ลานบาท และในงวด 9 เดือนแรกป 2548 บริษัทมีเจาหนี้การคาลดลง 3.66 ลานบาท
เนื่องจากบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบลดลงตามภาวะราคาเหล็กที่มีแนวโนมจะลดลง (2) บริษัทมีการรับงานขายพรอมติดตั้งโครงการ
เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในชวงปลายป 2547 และงวด 9 เดือนแรกป 2548 ทําใหมีรายไดรับลวงหนา (เงินมัดจําในสวนของการขาย
พรอมติดตั้ง ซึ่งเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อรอยละ 30 เรียกเก็บตามความคืบหนาของงานรอยละ 40-60 และเรียกเก็บสวนที่เหลือเมื่องาน
เสร็จสมบูรณ) เพิ่มขึ้น 7.47 ลานบาทในป 2547 และลดลง 6.65 ลานบาทในงวด 9 เดือนแรกป 2548 ทั้งนี้ รายไดรับลวงหนา
ดังกลาวจะทยอยรับรูรายไดตามสัดสวนความสําเร็จของงาน ซึ่งงวด 9 เดือนแรกป 2548 สงมอบงานที่เสร็จแลวมีจํานวนเพิ่มขึ้น
จึงทําใหยอดรายไดรับลวงหนาดังกลาวลดลง (3) ในงวด 9 เดือนแรกของป 2548 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขายลดลง ทําให
มีเงินมัดจํารับคาสินคา (เรียกเก็บรอยละ 30 สําหรับการขายสินคา โดยจะรับรูเปนรายไดเมื่อสงสินคา) ลดลง 7.07 ลานบาท และ
(4) บริษัทมีการสํารองวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในป 2547 เนื่องจากราคาเหล็กอยูในภาวะขาขึ้น และเพื่อสํารองสําหรับการติดตั้งโครงการ
ที่ไดรับในชวงปลายปและในป 2548 ทําใหมีเงินสดจายในการซื้อสินคาคงคลังเพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 25.65 ลานบาท
สําหรับในชวง 9 เดือนแรกป 2548 บริษัทไดใชวัตถุดิบที่ไดสํารองไวตั้งแตป 2547 จึงทําใหสินคาคงคลังลดลง 31.34 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2546 ป 2547 และงวด 9 เดือนแรกของป 2548 เทากับ (5.93) ลานบาท
(9.41) ลานบาท และ (15.07) ลานบาท ตามลําดับ โดยเงินสดสวนใหญใชไปในการลงทุนเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ในป
2546 บริษัทลงทุนซื้อรถยนตสําหรับผูบริหาร 2.95 ลานบาท และซื้อเครื่องจักรจํานวน 0.70 ลานบาท สวนในป 2547 บริษัท
ลงทุนซื้อที่ดินจํานวน 3 ไร เพื่อสรางสํานักงานแหงใหม ซึ่งคาดวาจะดําเนินการกอสรางในป 2549-2550 โดยจายเงินคามัดจํา
ที่ดินจํานวน 6.00 ลานบาท และจายคาที่ดินในสวนที่เหลือรวมทั้งสิ้น 16.5 ลานบาทในไตรมาสที่ 1 ป 2548
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในป 2546 มีจํานวน (2.95) ลานบาท เกิดจากการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
จํานวน 3.74 ลานบาท และจายเงินปนผลเทากับ 2.05 ลานบาท และในป 2547 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสดสุทธิ
จํานวน (6.67) ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดรับเงินเพิ่มทุนจํานวน 14.50 ลานบาทจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิม
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เพื่อการปรับโครงการเงินทุนสําหรับการเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ และจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
เปนจํานวน 18.25 ลานบาท สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2548 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสดสุทธิ เทากับ (8.07)
ลานบาท เปนผลจากการที่บริษัทไดรับเงินสดสุทธิจากเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน 6.53 ลานบาท เพื่อนํามาซื้อที่ดิน
สําหรับสรางอาคารสํานักงานแหงใหม และเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารอีกจํานวน
3.54 ลานบาท และบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลประกอบการป 2547 เปนจํานวนเงิน 17.50 ลานบาท
วงจรเงินสด
สําหรับวงจรเงินสดของบริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจผลิตเพื่อขายและผลิตเพื่อขายพรอมติดตั้งนั้น บริษัทตอง
สํารองวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตเปนสินคาสําเร็จรูป เพื่อใหสามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาภายใน 7 วัน (กรณีลูกคาซื้อสินคาอยาง
เดียว) และภายใน 15 วัน (กรณีลูกคาซื้อสินคาพรอมติดตั้ง) รวมถึงมีสินคาระหวางผลิตในการนําสินคาออกไปติดตั้งในโครงการ
ตาง ๆ ดังนั้น การคํานวณระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยของทางบริษัท จึงตองนํามูลคาของวัตถุดิบและสินคาระหวางผลิตมาคํานวณ
ดวย เพื่อใหวงจรเงินสดเปนไปในทิศทางเดียวกับการปฏิบัติของบริษัท ซึ่งจะเห็นวา ในป 2546 ป 2547 และงวด 9 เดือนแรก
ของป 2548 บริษัทมีวงจรเงินสดเทากับ 48 วัน 56 วัน และ 33 วัน ตามลําดับ ในป 2547 วงจรเงินสดปรับตัวเพิ่มขึ้นแมวาจะมี
การขยายระยะเวลาการชําระหนี้จากเจาหนี้การคาซึ่งทําใหระยะเวลาการชําระหนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 56 วันเปน 77 วัน
เนื่องจากบริษัทมีการสํารองวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 54 วันเปน 73 วัน สวนงวด 9
เดือนแรกป 2548 บริษัทมีการใชวัตถุดิบที่สํารองไวตั้งแตป 2547 จึงทําใหระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ยลดลงเปน 41 วัน สงผล
ใหวงจรเงินสดปรับตัวในทางที่ดีขึ้น
อัตราสวนสภาพคลองในป 2546 และป 2547 เทากับ 1.22 เทา และ 1.12 เทา ตามลําดับ และอัตราสวนสภาพคลอง
หมุนเร็วสําหรับ ป 2546 และป 2547 เทากับ 0.64 เทา และ 0.50 เทา ตามลําดับ โดยอัตราสวนทั้งสองปรับตัวลดลงเล็กนอย
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาจาก 18.93 ลานบาทในป 2546 เปน 55.06 ลานบาทในป 2547 เนื่องจากบริษัทมีการสํารอง
วัตถุดิบเพิ่มขึ้น สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2548 อัตราสวนสภาพคลอง ปรับตัวลดลงจากป 2547 มาอยูที่ 1.03 เทา เนื่องจาก
สินคาคงเหลือลดลงเปน 16.99 ลานบาท เพราะบริษัทลดการสํารองสินคาคงคลัง เนื่องจากแนวโนมการปรับตัวลดลงของราคา
แผนเหล็ก สวนอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วในงวด 9 เดือนแรกป 2548 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยมาอยูที่ 0.58 เทา เนื่องจาก
บริษัทมีการสํารองวัตถุดิบลดลง
แหลงที่มาของทุน
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ สิ้นป 2546 และป 2547 เทากับ 43.14 ลานบาท และ 55.54 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
สัดสวนการเพิ่มขึ้นรอยละ 28.75 สาเหตุจากการเพิ่มทุนชําระแลวจาก 20.50 ลานบาท เปน 35.00 ลานบาทในเดือนสิงหาคม
2547 โดยการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิม รวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับป 2547 มีกําไรสุทธิจํานวน
19.14 ลานบาท ณ 30 กันยายน 2548 สวนของผูถือหุนของบริษัทมีจํานวน 53.06 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2547 รอยละ 4.47
เปนผลมาจากการบริษัทจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2547 จํานวน 17.50 ลานบาท
บริษัทมีการจายเงินปนผลสําหรับป 2546 ป 2547 และงวด 9 เดือนแรกป 2548 เทากับ 0.10 บาท 0.89 บาท และ 0.50
บาทตอหุน ตามลําดับ (คิดจากมูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 1.00 บาท) สําหรับอัตราผลตอบแทนผูถือหุนในป 2546 ป 2547 และ
30 กันยายน 2548 เทากับ รอยละ 42.42 รอยละ 38.79 และรอยละ 36.88 ตามลําดับ สาเหตุที่อัตราผลตอบแทนในป 2547 ลดลง
เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนทําใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น จึงสงผลใหอัตราผลตอบแทนผูถือหุนลงลดเล็กนอยเมื่อเทียบกับป
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2546 สําหรับงวด 9 เดือนแรกป 2548 อัตราผลตอบแทนผูถือหุนลดลงจากป 2547 เนื่องจากบริษัทมีการจายเงินปนผลระหวาง
กาลจากผลประกอบการป 2547
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2546 ป 2547 และ 30 กันยายน 2548 มีจํานวนรวม 49.37 ลานบาท 98.47 ลานบาท และ
99.62 ล านบาท ตามลํ าดั บ คิ ด เปน อัตราการเพิ่ม ขึ้นร อ ยละ 99.46 และร อ ยละ 1.18 ตามลํ าดั บ ซึ่ง สาเหตุ สําคั ญ ของการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องมาจาก (1) การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นป 2546 ป 2547 และ 30 กันยายน 2548 บริษัทมี
หนี้สินหมุนเวียนเทากับ 41.48 ลานบาท 92.49 ลานบาท และ 86.06 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 122.98
และลดลงรอยละ 6.95 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงของเจาหนี้การคา ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 18.93 ลานบาทจากป
2546 เปน 55.06 ลานบาท ณ สิ้นป 2547 เนื่องจากบริษัทมีการสํารองวัตถุดิบเพิ่มขึ้น สวน ณ 30 กันยายน 2548 เจาหนี้การคา
ลดลงเปน 51.39 ลานบาท เนื่องจากบริษัทลดการสํารองวัตถุดิบ (2) หนี้สินไมหมุนเวียนในป 2546 และป 2547 เทากับ 7.89
ลานบาท และ 5.97 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 24.24 เนื่องจากการชําระคืนเงินกูยืม สําหรับ ณ 30 กันยายน
2548 บริษัทมีหนี้สินไมหมุนเวียนเทากับ 13.56 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2547 เทากับ 7.59 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการ
กูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในป 2546 ป 2547 และ 30 กันยายน 2548 เทากับ
5.74 ลานบาท 8.42 ลานบาท และ 11.96 ลานบาท ตามลําดับ เทียบเปนสัดสวนกับหนี้สินรวมเทากับรอยละ 11.63 รอยละ 8.55
และรอยละ 7.84 ตามลําดับ และมียอดเงินกูยืมระยะยาวตั้งแตป 2544 จํานวนเงินตน 15.00 ลานบาท มีเงื่อนไขการคํานวณ
ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR ตอป ซึ่งบริษัทไดชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยมาโดยตลอด จึงทําใหยอดเงินกูระยะยาวลดลงอยาง
ตอเนื่องในทุกป โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวจะครบกําหนดชําระภายในเดือนพฤษภาคม 2551 ขณะเดียวกันในเดือนมกราคม
2548 บริษัทกูยืมเงินจากธนาคารแหงหนึ่ง เปนเงินกูยืมระยะยาววงเงินตนจํานวน 10.00 ลานบาท เพื่อซื้อที่ดินสําหรับสราง
อาคารสํานักงานชําระแลวคงเหลือ จํานวน 9.60 ลานบาท มีเงื่อนไขการคํานวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR-1 ตอป ดังนั้น ณ
30 กันยายน 2548 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ จํานวน 9.34 ลานบาท
บริ ษั ท มีภ าระผูก พั น ในการรั บ ประกั นคุ ณ ภาพสิ น ค า และบริ ก ารติ ด ตั้ง ให กั บ ลู ก ค า ของบริ ษัท ภายใต เ งื่ อ นไขว า
การชํารุดเสียหายนั้นตองเกิดขึ้นจากตัววัสดุสินคาเองโดยตรง ซึ่งไมครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากการกระทําอื่น
ภายนอกที่มากอใหเกิดความเสียหายแกตัวสินคา โดยมีระยะเวลารับประกันประมาณ 1 – 30 ป อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของ
บริษัทเชื่อวา บริษัทไมมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอยางเปนสาระสําคัญจากการรับประกันดังกลาว เนื่องจากผูจัดจําหนายสินคาของ
บริษัทมีการรับประกันคุณภาพสินคาตอภายใตเงื่อนไขเดียวกัน โดยมีระยะเวลารับประกัน 5 – 30 ป ซึ่งทําใหบริษัทสามารถ
เรียกคาเสียหายจากผูจัดจําหนายไดตลอดระยะเวลาการรับประกันสินคา ดังนั้น บริษัทจึงไมไดรับรูคาใชจายและหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการรับประกันดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทยังมีหนี้สินอันเปนภาระผูกพันจากหนังสือค้ําประกันการรับงานที่ออก
โดยธนาคาร และเช็คค้ําประกันผลงาน ณ 30 กันยายน 2548 จํานวน 0.28 ลานบาท และ 4.16 ลานบาท ตามลําดับ
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ ป 2546 และป 2547 เทากับ 1.14 และ 1.77 เทา ตามลําดับ หนี้สิน
สวนใหญของบริษัทอยูในสวนของเจาหนี้การคาเปนหลัก ซึ่งเปนปกติของลักษณะธุรกิจที่ตองจัดซื้อวัตถุดิบทั่วไป สําหรับงวด
9 เดือนแรกของป 2548 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 1.88 เทา เนื่องจากบริษัทมีการจายเงินปนผล
ระหวางกาล ซึ่งทําใหสวนของผูถือหุนลดลง เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการชําระดอกเบี้ย พบวา งวด 9 เดือนแรกป 2548
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บริษัทมีอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยเทากับ 35.99 เทา ลดลงจาก 50.45 เทา ในป 2547 เนื่องจากบริษัทมีการกูยืม
เงินเพิ่มขึ้นในป 2548 อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยไดเปนอยางดี
12.2.3 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต
(1) คุณภาพของลูกหนี้
สัดสวนลูกหนี้ครบกําหนดชําระตอมูลคาลูกหนี้รวมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 39.01 ณ สิ้นป 2547 เปนรอยละ 53.04 ณ สิ้น
ไตรมาส 3 ป 2548 โดยในไตรมาส 2 ป 2548 บริษัทมีการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเช็คคืนเรียกเก็บไมไดจาก
ลูกคาเปนจํานวน 1.06 ลานบาท ซึ่งในปจจุบันกําลังอยูในระหวางการดําเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเรียกชําระหนี้ แสดงถึงคุณภาพ
ที่ต่ําลงของลูกหนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีมูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ (งานขายพรอมติดตั้งที่บริษัทดําเนินการติดตั้ง
คืบหนาไปมากกวาเงินมัดจําตามงวดที่ไดเรียกเก็บแลว และกําลังอยูในระหวางการรอเรียกเก็บเงินงวดสุดทายเมื่องานเสร็จ
สมบูรณ) เพิ่มขึ้นจาก 8.38 ลานบาท ณ สิ้นป 2547 เปน 17.16 ลานบาท ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2548 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ
104.93 ทั้งนี้ หากบริษัทมิไดรับการชําระหนี้ตามระยะเวลาการเรียกเก็บ อาจสงผลใหเกิดการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน สงผล
กระทบตอสภาพคลองและผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
สาเหตุที่ลูกหนี้ ครบกําหนดชําระเพิ่มขึ้น ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2548 เนื่องมาจากมี การติดตั้งงานโครงการมากขึ้น
โดยทั่วไปแลวการขายพรอมติดตั้งโครงการจะเรียกเก็บเงินไดชากวาการขายเพียงอยางเดียว ตามปกติบริษัทมีนโยบายเรียกเก็บ
เงินทันทีสําหรับการขายพรอมติดตั้งโครงการ และที่ผานมาสามารถเก็บเงินลูกหนี้ขายพรอมติดตั้งไดในระยะเวลาประมาณ 4560 วัน โดย ณ 30 กันยายน 2548 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทเทากับ 59 วัน ซึ่งยังจัดวาเปนปกติของธุรกิจ อยางไรก็ตาม
บริษัทมีมาตรการในการติดตามหนี้ทั้งจากการทวงถามจากพนักงานบริษัทเอง และการติดตามจากสํานักงานกฎหมาย โดยเฉพาะ
ลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา 6 เดือน และในการขายพรอมติดตั้งทั้งการขายใหผูรับเหมาและเจาของโครงการ บริษัทเรียกเก็บมัดจํา
ลวงหนาจากลูกคารอยละ 30 ของมูลคาโครงการ และเรียกเก็บรอยละ 40-60 ตามความคืบหนาของงาน ดังนั้นจํานวนเงินที่
บริษัทเรียกเก็บเมื่องานเสร็จจึงคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 10-30 ของมูลคาโครงการ และในกรณีที่บริษัทพิจารณาวามีความ
เสี่ยงในการเรียกเก็บเงินจากลูกคา บริษัทจะใหลูกคาออกเช็คลวงหนา หรือตั๋วสัญญาใชเงิน เพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระ
หนี้ นอกจากนี้ เงินที่ไดจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จํานวน 6.95 ลานบาท มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับ
การขยายตัวของยอดขายโดยเฉพาะการขายงานโครงการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะชวยลดปจจัยเสี่ยงจากการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
ในอนาคต
(2) งานที่อยูระหวางการสงมอบ
ณ 11 พฤศจิกายน 2548 บริษัทมีงานขายพรอมติดตั้งที่ไดรับใบสั่งซื้อแลวจํานวนทั้งสิ้น 143 โครงการ คิดเปนมูลคา
รวม 52.18 ลานบาท ตามแผนการดําเนินการและสงมอบงาน งานที่อยูระหวางการสงมอบนี้จะกอใหเกิดรายไดในไตรมาสที่ 4
ป 2548 ประมาณ 44.35 ลานบาท และในไตรมาสที่ 1 ป 2549 ประมาณ 7.83 ลานบาท
(3) การลดลงของกําไรตอหุนเนื่องจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน
ตามงบการเงินที่สอบทานแลวสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีกําไรสุทธิ 19.14 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตรากําไร
ตอหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับ 0.75 บาทตอหุน ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้แลว
บริษัทจะมีหุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 50 ลานหุน ซึ่งอาจสงผลใหอัตรากําไรตอหุนของบริษัทในอนาคตต่ํากวาในอดีต
หากบริษัทไมสามารถกอใหเกิดอัตราการเติบโตของรายไดและกําไรสุทธิที่เพียงพอตอจํานวนหุนที่เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม
ภายหลังจากการเสนอขายหุนต อประชาชน จะทําใหบ ริษัท มีเงินเขาไปลงทุ นขยายธุร กิจ ซึ่งบริ ษัทคาดวาจะทําใหผลการ
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ดําเนินงานในอนาคตมีการเติบโตอยางตอเนื่องและมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจาก
การเพิ่มทุนในครั้งนี้
12.2.4 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปบัญชี 2547 จํานวนเงินรวม 700,000 บาท และรอบปบัญชี 2548
จํานวนเงินรวม 520,000 บาท
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